
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 11 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice konaného dne 14. 12. 2011

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Petr Studnička

       p. Jaroslav Špaček

návrhovou komisi ve složení – pí Eva Bukačová
                                      p. Miroslav Leypold Iglo
                                            RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

ZM schvaluje
projednání zápisu č. 07/2011 a 08/2011 kontrolního výboru na příští ZM.

ZM schvaluje
volbu člena kontrolního výboru na příští ZM.

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 8.1 zrušení platnosti starého a přijetí nového Statutu pro udělování 
Čestného občanství města Čelákovic.

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 8.2 zrušení čestného občanství a udělení nového Čestného občanství 
města Čelákovic.

ZM schvaluje
navržený program dnešního ZM.

1.1 ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 10 z 23. 11. 2011.

1.2 ZM bere na vědomí
plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.

3. ZM schvaluje
Strategický plán rozvoje Města Čelákovic do roku 2030.

4. ZM schvaluje
Smlouvu o partnerství mezi Městem Čelákovice a Středočeským krajem, Praha 5, zastoupeným 
příspěvkovou organizací Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, na spolupráci při propagaci projektu Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 
služeb, Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace.

6.1 ZM schvaluje
úpravu č. 7 rozpočtu města 2011.

6.1.1 ZM schvaluje
doplňující úpravy č. 7 rozpočtu města 2011.
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6.2 ZM bere na vědomí
opravu písařské chyby v usnesení 08/2011/4.1.6 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
konaného dne 29. 6. 2011, kdy chybné usnesení „Použití ZHV Kulturního domu za rok 2010 ve výši 
6.506,67 Kč na pokrytí ztráty hospodaření z předešlých let.“ je opraveno správně na „Použití ZHV 
Kulturního domu za rok 2010 ve výši 88.088,54 Kč na pokrytí ztráty hospodaření z předešlých let.“ a 
ukládá vedoucímu odboru FaP neprodleně zaslat opravené usnesení příspěvkové organizaci Kulturní 
dům Čelákovice.

6.4 ZM schvaluje
rozpočtový výhled na období 2013 – 2014.

6.5 ZM schvaluje
rozpočet města na rok 2012.

6.6 ZM stanovuje
na základě ustanovení §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů Radě města Čelákovic rozsah provádění rozpočtových opatření (úprav rozpočtu) do výše 
500.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. Rada města je povinna následně informovat zastupitelstvo 
města o takto provedených rozpočtových opatřeních.

6.7 ZM schvaluje
Smlouvu o použití přeplatku ve výši 16.903,99 Kč mezi Městem Čelákovice jako poskytovatelem 
dotace a Okresní autobusovou dopravou Kolín, s.r.o. Kolín jako příjemcem dotace. Přeplatek bude 
využit na obnovu vozového parku.

6.8 ZM schvaluje
na doporučení RM předložený návrh rozpočtu na rok 2012, týkající se sociální oblasti.

7.1 ZM bere na vědomí
zápis z finančního výboru č. 07/2011 ze dne 30. 11. 2011.

Bc. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 14. 12. 2011
Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise: 

pí Eva Bukačová

p. Miroslav Leypold Iglo

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
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